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ללקוחותינו היקרי שלו רב,
ביו  17בנובמבר  2011דחה בית המשפט עתירה מנהלית בה נתבקש לקבוע כי דרישת שומת
ארנונה רטרואקטיבית אינה סבירה ו/או בלתי חוקית וכ לקבוע כי חיוב בהפרשי הצמדה
וריבית בגי החיוב הרטרואקטיבי הינו בלתי חוקי.
תמצית העובדות:
קיבו! רגבי אגודה שיתופית חקלאית בע"מ )להל :העותרת( מחזיקה כחלק מאדמותיה
במאגר מי קולחי .באפריל  2011נשלחה לה הודעת שומה ולפיה נדרשה לשל ארנונה עבור
חלקו של המאגר הנמצא בתחו שיפוטה של המועצה המקומית בנימינה )להל :המשיבה(
וזאת החל מחודש אוגוסט  .2006חלקו האחר של המאגר נמצא בשטח שיפוטה של מועצה
אזורית מנשה.
השאלות המשפטיות שנדונו:
הא יש להתערב בהחלטת המשיבה לפיה תוקנה השומה באופ רטרואקטיבי וא כ ,הא
יש לחייב את העותרת ג בהפרשי הצמדה וריבית ממועד תחילת התשלו הרטרואקטיבי?
ביהמ"ש דחה את העתירה וקבע:
•

ההכרעה בשאלה המשפטית תלויה בהכרעה בשאלה העובדתית ,הא העותרת ידעה או
צריכה הייתה לדעת כי אינה משלמת ארנונה עבור אותו חלק במאגר ,מש( כל השני.

•

מזכר זה כולל מידע כללי
בלבד ואינו מהווה יעוץ
משפטי או תחליף לייעוץ
משפטי .מזכר זה מוגש
כשירות ללקוחותינו .יש
נסיבותיו
את
לשקול
הפרטניות והקונקרטיות
של כל מקרה לגופו ולשם
כך יש להיוועץ עמנו.

זאת ,כיוו שבעת ההכרעה בחוקיות של גביה רטרואקטיבית ,על בית המשפט לאז בי
האינטרס של הפרט הזכאי לסופיות החלטה בעניינו ואינטרס ההסתמכות שלו ,לבי
האינטרס הציבורי של קיו חוק וגביית מס אמת .איזו זה יוכרע ,במידה רבה,
מהתנהגותו של הנישו ושאלת ידיעתו על כ( שהוא אינו משל ארנונה )ואפילו הדבר
נובע מטעות של הרשות(.

•

על)פי ההלכה ,לרשות מקומית יש סמכות לתק חיוב ארנונה באופ רטרואקטיבי תו(
כפיפות לעקרונות בדבר שינוי החלטה מנהלית .לעני זה ,יש חשיבות לחלקו של המחזיק
ביצירת הטעות או בהתמשכותה.
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•

כדי לברר את השאלות הנדונות ,ביהמ"ש בח הא שילמה העותרת בעבר למועצה
האזורית מנשה תשלומי ארנונה על כל המאגר ,וא לא ,הא שילמה על חלק מהמאגר
הנמצא בשטח השיפוט של המשיבה וממתי ידעה על כ(?

•

בית המשפט קבע כי העותרת בחרה לערפל במכוו או ברשלנות את התשתית העובדתית
בקשר לשאלה זו וא* ציי כי לא במקרה החליטה העותרת לא לצר* את המועצה
האזורית מנשה כמשיבה לעתירה .כמו)כ ,מסמכי שנמצאי בחזקת העותרת
ובשליטתה ושהיו יכולי לתמו( בטענותיה לא הוצגו על ידה בביהמ"ש.

•

הסתרת נתוני מהותיי כדוגמת אלו עשויי להביא לדחיית עתירה בשל חוסר ניקיו
כפיי או לגרו לכ( שביהמ"ש יסיק מהתנהגות זו כי העותרת ידעה או יכולה הייתה
לדעת במש( כל השני כי אי)חיובה בתשלו ארנונה עבור שטח המאגר איננו כדי ,והיא
בחרה לכל הפחות לעצו עיניה ולא לבדוק מדוע אי היא מחויבת על כ( .בכ( למעשה,
הנציחה העותרת את הטעות וגרמה להתמשכותה.

•

ביהמ"ש הסיק כי המדובר בתיקו טעות מותר של המשיבה המתאי את החיוב למצב
העובדתי בשטח ,להבדיל משינוי סיווג או שינוי צו ארנונה.

•

ביהמ"ש הדגיש כי המדובר במקרה חריג של נכס שחצוי במפות לשני שטחי שיפוט של
שתי רשויות מקומיות ,בנסיבות שהיה בעבר פיצול ואיחוד רשויות ,ונסיבות אלה ה
שגרמו ככל הנראה לאותה טעות שסווגה כטכנית.

תוצאה:
 .1אי להתערב בהחלטת המשיבי בדרישת הארנונה החל מחודש אוגוסט  2006בגי אותו
חלק מהמאגר המצוי בשטחה ,ג א עקב הטעות הטכנית נשלחה לעותרת הדרישה רק
בחודש אפריל .2011
 .2בנסיבות בה העותרת הסתירה מידע עובדתי מהותי באשר לתשלומי השוני ששילמה
במהל( השני ,אי כל הצדקה לפטור אותה מתשלומי ריבית והצמדה או חלק מה.
מדובר בשמירה על ערכו הריאלי של חוב מס.
בכבוד רב,
גילי שפר ,עו"ד

